Residència Huialfàs
Exp.: CMEN 53/18

Assumpte: substitució de canonades de les instal.lacions de ACS,
calefacció i aigua freda a la Residència Huialfàs
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Gerència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
Departament.: Direcció insular d’Atenció a la Dependència
Responsable del Contracte: cap del Servei d'Arquitectura

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Substitució de cinc canonades existents, desmuntatge i substitució per nous materials
compatibles amb la instal·lació existent segons informe de necessitats subscrit pel
departament d'Arquitectura.
Ubicació de les obres: C/ Isaac Peral, 19 07420 Sa Pobla

3. TIPUS DE CONTRACTE
Contracte menor d'obres d'acord amb l'article 118 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic.

4. PRESSUPOST
El pressupost màxim d'aquesta contractació, que ha de suportar l'Administració i que es pot
modificar a la baixa com a conseqüència de la licitació és el següent:
Import:
IVA:
Total:

18.717,11€
3.930,59 €
22.647,70 €

5. DURADA DEL CONTRACTE
Amb caràcter general el contracte s’iniciarà el dia 15 de juliol de 2018, o en tot cas des de la
data d’adjudicació del contracte i acabarà dia 31 d'agost de 2018.

General Riera, 67 - 07010 Palma
t. 971 763 325
www.imasmallorca.net
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Aquestes dates es podrien modificar com a conseqüència de la licitació.

6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Per a prendre part d’aquesta licitació, el licitador haurà de presentar l'oferta al Registre
General de l’IMAS, carrer del General Riera, 67, Palma 07010. El termini de presentació
d'ofertes es de deu dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquest Plec en el perfil del
contractant de l’IMAS.
Les empreses licitadores hauran de presentar l’oferta econòmica d'acord amb allò que
estableix l'informe de necessitats i les medicions que s'incorporen com a documents adjunts.
Per qualsevol aclariment sobre el contingut d'aquest informe els licitadors es poden posar en
contacte amb l'enginyer del departament d'Arquitectura, Sr. Alfredo Berraquero al telèfon
682160455
En el cas d’enviament per correu, el licitador justificarà la data d’enviament en l’Oficina de
Correus i anunciarà a l’IMAS la remissió de l’oferta mitjançant el fax núm. 971 76 16 69 o a
l’adreça electrònica gestioeconomicagg@imas.conselldemallorca.net.

7. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Per valorar les propostes s'atendrà a l'oferta econòmicament més avantatjosa tenint en
compte els criteri del preu oferit.
No s'admeten variants o millores.

8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte se perfecciona mitjançant l’adjudicació del contracte per l'Òrgan de Contractació,
a proposta del Servei d’Arquitectura.
L'empresa que proposi el Servei d’Arquitectura ha d’aportar prèviament a l'adjudicació la
següent documentació:
•

Declaració responsable de la persona física o jurídica que es proposa com adjudicatària
en què consti la capacitat d’obrar i, si escau, l'habilitació professional necessària.

•

Clàusula de consentiment de tractament de dades (LOPD).

•

Document d'autorització a l'IMAS per sol·licitar d'ofici els certificats d'estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la seguretat social, o els corresponents certificats en
vigor.

•

Model de sol·licitud de transferència bancària (en cas de no haver contractat
anteriorment amb l'IMAS).
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•

Certificació de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT.

•

Acreditació de registre a la Direcció General d’Industria, com a empresa instal·ladora,
mantenidora, reparadora de calefacció, climatització i ACS

9. DADES DE FACTURACIÓ
Tots els subjectes que, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l'article 4 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures al sector públic, hi estan obligats a presentar factura electrònica o els
que així ho desitgin, ho han de fer a través del punt general d'entrada de factures
electròniques per l'Estat (FACe).
En qualsevol cas, a la factura han de constar les dades següents:
•

Oficina comptable: LA0003972 Servei de Gestió Econòmica.

•

Òrgan gestor: LA0003964 Gerència IMAS.

•

Unitat tramitadora: LA0003972 Servei de Gestió Econòmica.

OBSERVACIONS
De conformitat amb la normativa de contractació del sector públic, el contractista no ha d'haver
subscrit més contractes menors que, individual o conjuntament superin en els dotze mesos
immediatament anteriors l'import de 15,000 € IVA EXCLÒS.
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